
                                                                                                                                         
 
 

SEKUNDOVÉ LEPIDLO 3g SG10
 Určeno k lepení keramiky, kovu, papíru, plastů, gu-

my, dřeva, kůže, koženky, korku a více… 
Pečlivě si prosím přečtěte tento návod a seznamte se s 

tímto pro-duktem. Dodržujte pokyny pro použití a dávejte 
pozor na omezení a možná rizika související s používáním 

tohoto výrobku. 
 
 

NÁVOD K POUŽITÍ 
Povrchy určené k lepení musí být hladké, čisté a suché. 
Držte tubu opatrně. Sundejte víčko a propíchněte plombu 
tubičky.  NANESTE POUZE NA JEDEN ZE SLEPOVANÝCH 
POVRCHŮ. Stačí 1 kapka na 5 cm2. Okamžitě přitlačte obě 
slepované části k sobě na 15 sekund.  Podržte slepované 
části několik minut u sebe, aby dobře přilnuly. 
Po každém použití je třeba vyčistit špičku tuby (sek. lepidlo 
lze odstranit acetonem nebo odlakovačem na nehty) a 
zašroubovat víčko. 
Skladujte v chladném a suchém místě. Je-li teplota nižší než 
5°C, je doba tvrdnutí delší. Nedoporučuje se použití na 
polyetylen. 
 
 
VAROVÁNÍ 
Obsahuje kyanoakrylát. Může způsobit vážné poškození 
zraku. Vyhněte se kontaktu s kůží nebo očima.  V případě 
kontaktu s očima či slepení víček, neodtrhávejte a okamžitě 
vyhledejte lékaře. V případě kontaktu s kůží omyjte teplou 
vodou s mýdlem.  Neužívejte vnitřně. Používejte v dobře 
odvětrané místnosti. Držte dál od zdrojů tepla. 
DRŽTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Při otevírání nebo používání sek. 
lepidla nikdy nedržte špičku tuby proti očím. Je-li přípravek 
hermeticky uzavřen, má neomezenou dobu trvanlivosti. 
 
 
 
 

POZNÁMKA, DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny! 
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            Sekundové lepidlo 3g SG10
Určené na lepenie keramiky, kovu, papiera, plastov, gumy,

dreva, kože, koženky, korku a viac ...
 

Starostlivo si prosím prečítajte tento návod a zoznámte sa 
s týmto produktom. Dodržiavajte pokyny na použitie a 

dávajte pozor na ob-medzenia a možné riziká súvisiace s 
používaním tohto výrobku. 

 
 
NÁVOD NA POUŽITIE 
Povrchy určené na lepenie musí byť hladké, čisté a suché. 
Držte tubu opatrne. Zložte viečko a prepichnite plombu 
tubičky. NANESTE LEN NA JEDEN ZO ZLEPOVANÝCH 
POVRCHOV. Stačí 1 kvapka na 5 cm2. Okamžite pritlačte 
obe zlepované časti k sebe na 15 sekúnd. Podržte 
zlepované časti niekoľko minút pri sebe, aby dobre priľnuli. 
Po každom použití je potrebné vyčistiť špičku tuby (sek. 
lepidlo možno odstrániť acetónom alebo odlakovačom na 
nechty) a zaskrutkovať viečko. 
Skladujte v chladnom a suchom mieste.Ak je teplota nižšia 
ako 5 ° C, je doba tvrdnutia dlhšia. Neodporúča sa použitie 
na polyetylén. 
 
 
VAROVANIE 
Obsahuje kyanoakrylát. Môže spôsobiť vážne poškodenie 
zraku. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou alebo očami. V 
prípade kontaktu s očami alebo zlepenie viečok, 
neodtrhávajte a okamžite vyhľadajte lekára. V prípade 
kontaktu s kožou umyte teplou vodou s mydlom. Neužívajte 
vnútorne. Používajte v dobře odvetrané miestnosti. Držte 
ďalej od zdrojov tepla. 
DRŽTE MIMO DOSAHU DETÍ. Pri otváraní alebo používaní 
sek. lepidla nikdy nedržte špičku tuby proti očiam. Ak je 
prípravok hermeticky uzavretý, má neobmedzenú dobu 
trvanlivosti. 
 
 

POZNÁMKA, DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
Technické zmeny a chyby tlače sú vyhradené! 
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